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Met de koren van Advent naar Kerstmis
(Willem Olierook)
Ik kan mij geen viering voorstellen zonder
zang. En al helemaal niet in de Adventtijd.
Die zang wordt vaak voor een groot deel
verzorgd door een koor. Onze Emmaüsparochie heeft er daar een aantal van.
In dit eerste deel over de koren richt ik mij
op: CREDO en het EMMAÜS GREGORIAANS
KOOR.

In gesprek met…
Fons Kronenberg, Joke Bosman en Joop
Huismans waren bereid om met mij in
gesprek te gaan over de koren waar zij bij
betrokken zijn.
Fons heeft meestal de dubbelfunctie
van dirigent/organist bij het Emmaüs
Gregoriaans Koor en bij de jongste loot aan
de ‘korenboom’: Credo.

Credo
Joke licht nog eens graag toe waarom
het Emmaüs Nederlands Liturgiekoor
de naamwisseling naar ‘Credo’ heeft
ondergaan:
“De keuze voor deze naam is naast de
betekenis van het woord: ‘zingend je geloof
belijden’ ook bewust gemaakt om de
verbondenheid met en de groei naar elkaar
binnen onze katholieke gemeenschap extra
gestalte te geven.
Credo drukt ook het geloof uit dat wij
hebben in een toekomst van dit koor en
daarvoor hebben wij onze medeparochianen
nodig en we roepen hen van harte op om
Credo te komen versterken.
Het stond ook zo mooi verwoord op het
‘tegeltje’ bij het artikel over Credo in OpWeg
nr. 16: ‘Zingen is een reflectie van de ziel!’.
Zo voel ik het ook.
Overigens kunnen we in alle stemgroepen
nieuwe leden gebruiken. Wij repeteren
met veel plezier op woensdagavond vanaf
19.30 uur in het Emmaüshuis en maandelijks
verzorgen wij een of twee vieringen in de
Onze Lieve Vrouwekerk.
Wat ik trouwens heel prettig vind, is dat

Credo (Foto: Roelof Rump)
Fons meestal uitleg geeft over de gekozen
liederen: wat de componist ermee heeft
bedoeld, waarom het in een bepaalde
maatsoort is geschreven enzovoort. Dat
heeft echt een meerwaarde.”

Emmaüs Gregoriaans Koor
Ik vraag Joop om nog eens toe te lichten
wat het Gregoriaans koor is/doet en waarom
het belangrijk is dat het ook in deze tijd nog
bestaansrecht heeft.
Joop: “Zoals de naam al aangeeft zingt het
Gregoriaans Koor de Gregoriaanse gezangen
van de liturgie van de zondag. De meeste
gezangen komen uit de Graduale en de
antwoordpsalm wordt vaak gezongen uit
de Graduale Simplex. Naast het Gregoriaans
zingt dit koor ook meerstemmige missen
en motetten. Het Gregoriaans Koor is (in
overleg) ook beschikbaar voor uitvaarten,
waarbij de Gregoriaanse Requiemmis wordt
gevraagd.
Het Gregoriaans is muziek die een sfeer
schept waarin ruimte is om het mystieke
te ervaren. Daarmee is er ook ruimte voor
een individuele beleving: ieder die zich
luisterend laat meevoeren in de klankstroom
van deze muziek kan zowel meegaan in het
gelovige gebed, maar ook ruimte geven aan

Fons Kronenberg (Foto: Roelof Rump)
eigen gedachten of gevoelens. Deze oudste
kerkmuziek van de Rooms-Katholieke kerk
is daardoor en juist in het liturgisch gebruik
nog steeds actueel.
Het koor bestaat momenteel uit mannen,
maar in principe zijn vrouwen ook welkom
om mee te zingen.
Ik hoor regelmatig heel mooie stemmen
in de kerk, maar als ik de mensen dan vraag
of ze niet mee willen zingen dan schrikken
ze daarvan; dat is zo jammer, want samen
zingen in een koor vergroot
de betrokkenheid bij de viering.”
Het Gregoriaans Koor oefent op
dinsdagavond.
Voor beide koren geldt: nadere info bij
de dirigent, F. Kronenberg: kroa@hetnet.nl

Advent
Op de 1ste en 3de zondag van de Advent
ondersteunt het Emmaüs Gregoriaans Koor
de viering. Joop hecht eraan dat een koor
er niet voor zichzelf is, maar dat het een
dienende functie heeft bij een viering. Het
repertoire ligt min of meer vast omdat er
voorgeschreven teksten en liederen zijn voor
de Adventzondagen.
Op de 2e zondag van de Advent zingt Credo
en Fons heeft al paraat welke liederen er
dan zullen klinken.
Fons: “In de woorddienst op de tweede
zondag van de Advent (jaar B) is, naast de
verplichte lezingen, psalm 85 gegeven. Deze
psalm houdt dus direct verband met de
lezingen van die zondag. Wij kiezen voor de
versie onder nummer 85 in de Gvl-bundel.
Ook dit is een prachtige tekst van Ida
Gerhardt en Marie van der Zeyde, getoonzet
door Hans Brüggen (broer van de bekende
Frans [Nederlands blokfluitist en dirigent;
(1934-2014) / WO] , maar dit geheel terzijde).
De tekst spreekt voor zich, past prachtig in
de Advent, en vooral ook in onze huidige
tijd! Wat zou het mooi zijn: Zij ontmoeten
elkaar, genade en waarheid, gerechtigheid
en vrede....
Zo worden wij uitgenodigd dit in geloof
en vertrouwen te zingen, en voelen wij de
enorme spanning van zo’n tekst in onze
huidige weerbarstige tijd.”

Rorate
Rorate coeli desuper in een middeleeuws handschrift dat zich bevindt in Slot Mariënburg

Zeg je Advent, dan zeg je ‘Rorate’.

Rorate is een Gregoriaans introïtusgezang
voor de Mis van de vierde zondag van
de Advent – maar vaak wordt dit gezang
iedere Adventzondag ingezet – en tevens
de naam voor deze zondag van de Advent.
De tekst van het gezang is gebaseerd op de
oudtestamentische tekst: Jesaja 45,8.
In het Latijn luidt de tekst: Rorate caeli
desuper et nubes pluant iustum: aperiatur
terra et germinet Salvatorem.
De Nederlandse vertaling hiervan is: Dauwt,
hemelen, van boven gij wolken, beregene
de rechtvaardige: opdat de aarde zich zal
openen en de Heiland eruit zal ontspruiten.
De liturgische kleur die op die zondag, en
tijdens de Advent in het algemeen, wordt
gebruikt is paars, omdat de Advent een
periode is van inkeer en voorbereiding op
de komst van de Heer.

Mis van Haydn
Omdat ik de smaak te pakken kreeg van
het praten en lezen over de Advent en de
teksten en muziek die daarbij horen, ging ik
thuis eens op het internet zoeken wat ik er
nog meer over kon vinden.
Daar las ik op Wikipedia dat Joseph Haydn
een speciale mis heeft gecomponeerd rond
het ‘Rorate Caeli’: de Missa ‹Rorate coeli
desuper› of Missa brevis in G (Hob. XXII:3).
De mis is in de Hobokencatalogus
opgenomen met de vermelding ‹vermist›;
in 1957 werd de mis teruggevonden in
de Benedictijnerabdij van Göttweig in
Oostenrijk.
Haydn schreef in totaal 15 missen; de Missa
‹Rorate coeli desuper› is de derde mis die hij
componeerde.
Op YouTube bleken meerdere uitvoeringen
te staan en ik heb die van het ‘St Mary Choir
and Orchestra’ aangeklikt. Na zeven minuten
en twee seconden (!) had ik het Kyrië, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei
beluisterd.
Heel kort dus, maar ook heel mooi (het
Agnus Dei is van Mozartachtige schoonheid)
en zeker de moeite waard om op te zoeken.

De andere koren
In een volgende OpWeg willen we de andere
koren belichten die onder de Emmaüsvlag
‘varen’: Hubertuskoor, Joko Trees,
Kinderkoor, Lucente, Pur Sang en Sostenuto.
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KERK
EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres
:
Centraal Secretariaat :
		
Kerkbijdragen
:
Website
:
Parochiekerk
:

Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
055 526 65 00, secretariaat@rkapeldoorn.nl
Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.
NL40 INGB 0000941849 t.n.v. RK Emmaüsparochie
www.emmaus-apeldoorn.nl
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

Pastores:
Paul (P.F.) Daggenvoorde, pastoor
p.daggenvoorde@rkapeldoorn.nl
06 391 704 07

Ronald (R.G.Th.) Dashorst, diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Sebastian (S.) Gnanapragasam,
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
06 227 795 44

Secretaresse pastores en bestuur
ma, di, wo, do: 09:00 - 12:00 uur
emmaus@rkapeldoorn.nl
055 526 65 04

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK
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D E C E M B E R

Zaterdag 2 december 1e Advent
16.30 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 3 december 1e zondag van de Advent
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 5 december
09.00 uur
Geen Eucharistieviering
Vrijdag 8 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 9 december 2e Advent
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian
Zondag 10 december 2e zondag van de Advent
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pastor Sebastian
Tijdens deze eucharistieviering is in het Emmaüshuis een peuter-/kleuterviering.
Dinsdag 12 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 15 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 16 december 3e Advent
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 17 december 3e Zondag van de Advent
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 19 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 22 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 23 december
16.30 uur
Geen eucharistieviering
Zondag 24 december Kerstavond
16.30 uur
Gezinsviering met het kinderkoor, voorganger diaken R. Dashorst
18.30 uur
Eucharistieviering met Jokotrees en het kinderkoor,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
20.30 uur
Eucharistieviering met koor Credo,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
23.00 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Maandag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Lucente,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Dinsdag 26 december 2e Kerstdag
10.00 uur
Eucharistieviering met Bel Canto,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer in de maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
Voor het eerste halfjaar van 2018 zijn de data: 28 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april
en 27 mei. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met het
secretariaat.
BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.
ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de
viering van 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.
KOFFIEONTMOETING
Elke zondag is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid tot koffie drinken.
Een leuk en gezellig moment om even bij te praten of iemand wat beter te leren
kennen.
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KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er
de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding:
secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

VERTROUWENSPERSOON
Mevr. Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd
aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie,
zowel in materiele als in immateriële zin. Zij is bereikbaar via 06
12262864.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 46 / pastoraat Emmaüsparochie € 364,69 / Jongeren € 302,65
week 45 / pastoraat Emmaüsparochie € 283,94 / Oecumene € 331,84
week 44 / pastoraat Emmaüsparochie € 646,15 / Oecumene € 341,02
MISINTENTIES
Weekend 2-3 december: Overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Henk Overes,
Annie Tijhuis, Wilhelmus Peters, Els Regenburg-Livein, Wim Paagman.
Weekend 9-10 december: Hendrikus Johannes Aartsen, Maria Aartsen-Verheij, overleden families
Aartsen-Verheij, Aad v.d. Maarel, Wim Paagman, Els Regensburg-Livein, Wilhelmus Peters.
Weekend 16-17 december: Wilhelmus Peters, Els Regensburg-Livein, Wim Paagman.
PAROCHIEKRONIEK
Overleden:
Truida Gühnen-Rooze. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 7 november in de kerk.
Wim Paagman. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 23 november in de aula van
Rouwcentrum Rouwenhorst.
Wilhelmus Peters. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 25 november in de Drie Ranken.
Els Regenburg-Livein. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 25 november in de aula van
Heidehof.

Trees Voices
Vijftien jaar geleden heeft pastor Theo
Roelofs het ‘oudere jongeren’-koor Trees
Voices opgericht. Dit gelegenheidskoor
heeft vele malen de kerstvieringen in de
Teresiakerk verzorgd.
Na de sluiting van de Teresiaparochie zijn
wij op zoek gegaan naar nieuwe vormen
voor een kerstconcert. Dit jaar hebben wij
een programma gemaakt met vertrouwde
liederen voor samenzang en vierstemmige
stukken.
Het thema dit jaar is “Verwachtingsvol
samenzijn”. Wij willen in deze onzekere

tijden samenkomen in een sfeer van
warmte en geborgenheid en een gevoel
van solidariteit en verbinding met u delen.
Het kerstverhaal gaat over omzien naar de
medemens ver weg en dichtbij, een gewoon
onderwerp waarvoor altijd aandacht nodig
is. De muzikale begeleiding is in handen van
dirigente Elni Vaassen en Winny Martens op
piano.
Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd
door Winny Martens en Saskia Kolkman.
Wij nodigen u van harte uit voor dit concert
op zaterdag 9 december om 15:00 uur in het
Bolwerk (Ravelijn 55) in Apeldoorn.
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De Reformatie (deel 2)

PASTORPRAAT

(Joop Dölle)
De Reformatie, door Luther in gang gezet,
beperkte zich uiteraard niet tot Duitsland
alleen, maar zijn gedachtegoed rolde als een
sneeuwbal door Europa.
Luther heeft in de verste verte niet kunnen
bevroeden dat zijn acties niet alleen het
einde van de Una Sancta zou betekenen,
maar ook het einde van de staatkundige
eenheid van het Heilige Roomse Rijk van
keizer Karel de Vijfde. De katholieke
vorsten Karel de Vijfde en zijn zoon Philips
de Tweede beschouwden het als een
christenplicht de ketterij met hun legers
te bestrijden, maar de opmars van het
protestantisme was niet meer te stuiten.
Helaas heeft de Reformatie ook geleid tot
onderlinge bloedige godsdiensttwisten
en oorlogen, zoals in Duitsland de
Boerenoorlog.

De Reformatie in Nederland
Ook in de Nederlanden drong de leer
van Luther door. Door talloze pamfletten
en preken kon men kennisnemen van
zijn ideeën. In 1526 werd zelfs de eerste
Nederlandstalige bijbel in de Nederlanden
uitgegeven. Men probeerde de verspreiding
van de nieuwe leer te voorkomen.
Protestanten werden vervolgd, de ketterij
fel bestreden. Maar dit riep ook bij trouwe
katholieken weerstand op. Men vroeg zich af
of het nodig was mensen om hun geloof te
vervolgen.
In onze streken en op het platteland van
de Veluwe bleef het grootste deel van de
bevolking langer trouw aan Rome. Pas na
1577 kwam de hervorming in onze gewesten
goed op gang. Zo kreeg Beekbergen, de
oudste kerk in de regio Apeldoorn, in 1582
de eerste protestante predikant (het was de
oud-pastoor van Meteren).

Johannes Calvijn

Calvinisme
De tweede reformatiegolf werd geleid door
Calvijn en Zwingli.
Het calvinisme van Calvijn (1509-1564)
heeft grote invloed in Frankrijk gehad met
de Hugenoten. Zijn leer was strenger dan
de leer van Luther en brak nog radicaler
met Rome. In Nederland kreeg Calvijn veel
aanhangers en is het calvinisme van grote
betekenis voor onze geschiedenis geweest
en heeft het mede onze volksaard bepaald.
Er waren meer verschillen tussen Luther
en Calvijn. Zo verkondigde Calvijn de
predestinatieleer, die inhield dat het lot van

Advent
Beeldenstorm
de mens voorbeschikt was. Dit leerstuk heeft
veel misverstanden opgeroepen en moest
dan ook genuanceerder worden uitgelegd.

Beeldenstorm
Nederland was nog steeds een katholiek land
en elk ander religie werd verboden. Slechts
in het geheim konden protestanten hun
geloof belijden, ze moesten zich behelpen
met hagepreken, diensten in de openlucht.
De predikanten riepen op tot verzet tegen
de katholieken. In 1566 kwam het tot een
uitbarsting. Protestanten drongen kerken
binnen en vernielden in blinde woede
beelden, altaren, relikwieën, boeken en alles
wat maar met Rome te maken had.
De Spaanse koning, Filiips de Tweede, een
vrome katholiek, was diep beledigd en
besloot tot een keiharde aanpak en zond de
hertog van Alva naar de Nederlanden.

Gevolgen
Het schrikbewind van Alva werkte
polariserend en allengs groeide de
weerstand. Het leidde tenslotte tot opstand
tegen de Spanjaarden, de Tachtigjarige
Oorlog. Het waren de calvinisten die
vanuit hun strenge principes het recht
van opstand gebruikten en de koning van
‘Hispanje’ hebben afgezet. De Lutheranen
mochten vanuit hun geloof niet zover
gaan. Het waren ook de calvinisten die
later de Republiek van de Zeven Verenigde
Nederlanden hebben uitgeroepen De
grondwet van de nieuwe republiek was
behoorlijk gestoeld op calvinistische
opvattingen .

Identiteit
Er is de laatste tijd veel discussie over
onze Nederlandse identiteit. Hoe
het ook moet worden gerelativeerd,
onze volksaard vertoont herkenbare
calvinistische elementen. Denk bijvoorbeeld
aan zuinigheid, sober leven, niet te
uitbundig, nuchter,arbeidsethos en...”
doe maar gewoon”. In onze tijd zijn deze
eigenschappen gaan verbleken.
Toch als u bijvoorbeeld in het buitenland
wordt herinnerd aan typische Nederlandse
eigenschappen dan zult u dat, dunkt me,

met een glimlach herkennen. “Zuinigheid
met vlijt bouwt huizen als kastelen”, u
kent het spreekwoord. Het is interessant te
vermelden dat de calvinistische burgers van
Amsterdam (uiteraard de bovenlaag) naar
dit spreekwoord hebben gehandeld. De
burgers hebben met durf en koopmansgeest
met de halve wereld handel gedreven.
Velen werden schatrijk en lieten hun huizen
bouwen aan de Amsterdamse grachten, wat
nu grachtengordel heet. De schrijver Geert
Mak heeft over deze periode en meer een
zeer lezenswaardig boek geschreven.

De Bijbel
De eerste officiële bijbel in de Nederlandse
taal (de Statenbijbel) is gereedgekomen
in 1637 en is nog steeds na aanpassingen
in gebruik. De bijbel heeft veel invloed
gehad op onze taal, talloze spreekwoorden
en gezegden zijn ontleend aan de bijbel.
Maar in het huidige mobieltjes-tijdperk
komen deze spreekwoorden helaas in de
verdrukking. Ik noem er een paar: “je dagen
zijn geteld”, “zijn handen in onschuld
wassen”.

Kerken
De protestanten hadden dan wel een
andere leer, maar nog geen kerken. Het was
eenvoudig als een pastoor overging naar
het protestantisme, dan nam hij als het ware
zijn kerk mee. Maar in de meeste gevallen
werd het kerkgebouw in beslag genomen
en overgedragen aan de protestanten.
De Grote Kerken in de IJsselsteden zoals
Deventer, Zutphen en anderen hebben alle
een katholieke oorsprong.
Vervolgens moest het kerkgebouw
aangepast worden aan de protestante
dienst. Altaren, beelden, devotievoorwerpen werden rigoureus verwijderd,
met witkalk werden de muurschilderingen
overgeschilderd en minutieus moest ieder
spoortje dat zou herinneren aan het
paapse verleden worden uitgewist. Wat de
inrichting betreft,vertonen de protestante
kerken een vertrouwd beeld: de preekstoel
centraal in het midden, de gelovigen rondom
de kansel gezeten. Geen wierook af andere
roomse poespas, maar een sobere dienst.
Niets mocht je afleiden van het woord Gods.
Dat protestanten onder de lange preek
heimelijk op een pepermuntje sabbelden, zal
de Heer hen niet kwalijk nemen.

De tijd van ketterijen en brandstapel
ligt ver achter ons
Maar in onze dagen is er een andere
ontwikkeling gaande: de leegloop van de
kerken en de veranderde plaats van de
religie in onze samenleving. Moet er soms
een nieuwe Luther opstaan?
Wist U dat in Gouda in een straatje gelegen
naast de St.Joriskapel (Luthers) de 95
beginletters van de stellingen van Luther in
de bestrating zijn aangebracht?

Protestantse kerk

[Bronnen: boek: Christendom in Nederland,
boek: Vaderlandse geschiedenis, internet
enz.]

De drukte van ons bestaan en alles
wat daar omheen georganiseerd moet
worden staat in schril contrast met de
tijd die we in de kerk tegemoet gaan.
Een tijd van stilte en verwachting. Een
tijd van eeuwenoude liederen, van
kaarslicht en een ‘uitzien naar’.
Waarom begint het christelijk jaar
eigenlijk met Advent? Het jaar had ook
kunnen beginnen met Kerst of met
Pasen.
Advent, komst, is bij uitstek de tijd die
raakt aan het spirituele verlangen in
de mens. Hoezeer we ons huis ook aan
kant kunnen hebben en onze dagen
gevuld, we ervaren dat in de diepte
van onze ziel altijd hunkering blijft. In
ons ligt dorst naar liefde, naar vrede en
geborgenheid. Er is geen mens die niet
verlangt naar iemand die van hem of
haar houdt.
In de Advent komt de hoop aan het
licht die de wereldwijde mensenfamilie
verbindt, hoop op licht in de duisternis,
hoop op kracht in kwetsbaarheid, hoop
op meer dan dit leven. Want wie kan
bestaan zonder hoop. Wie kan leven
zonder doel, zonder richting, zonder iets
of iemand om naar uit te zien.
Advent helpt ons ons verlangen onder
ogen te zien en te verdiepen. Elk jaar
krijgen we de kans om ons hele wezen
opnieuw te richten naar God. Hij weet
wat wij nodig hebben. Hij ziet als geen
ander wat de wereld nodig heeft.
Maria leeft op deze manier. Zij stond
helemaal open voor wat er zou komen.
Zij hulde zich in stilte en wachtte de
vervulling van de belofte van Gods
engel af. Zij is een inspirerend voorbeeld
van hoe wij ons in deze tijd kunnen
openstellen voor de aanwezigheid van
Christus.
Kunnen wachten... Er eenvoudig zijn,
zo maar, in de stilte, met open handen,
gereed om te ontvangen. Dat we de
adventstijd ten volle, bewust beleven.
Dat we ons niet gemakkelijk laten
opslokken door al onze verplichtingen,
bezigheden, voorbereidingen, en
organisatieplannen.
Wij kijken uit naar Kerst. Het is nog
geen Kerst. Week na week groeit het
licht. We mogen de droom van Jesaja
dromen: Vrede zonder einde, troost en
bevrijding, Emmanuel, God met ons.
Het is aan ons om met geloof te blijven
zoeken, verwachten en ons leven te
verdiepen. Goede tijd.
Namens het pastoraal team,
Paul Daggenvoorde, pastoor
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HUIS
Openingstijden Centraal Secretariaat
Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op maandag t/m donderdag
van 9.00-12.00 uur. Op vrijdag is het centraal secretariaat gesloten. De secretaresse is
Gerda Eeninkwinkel.

In de startblokken voor wereldrecord
bijbellezen
Boven de hoofdingang van de Onze Lieve
Vrouwekerk, op het hekwerk aan de
Stationsdwarsstraat en het hekwerk op
de hoek Molenstraat/Stationsstraat maakt
een spandoek duidelijk reclame voor het
wereldrecord bijbellezen. Iemand vond het
spandoek kennelijk zo spannend dat hij het
als souvenir heeft meegenomen. Intussen
hangt er weer een nieuw.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Achter de schermen wordt druk gedacht,
overlegd, georganiseerd en geregeld. Veel
vragen moeten nog beantwoord worden.
Hoe moet de kerk voor de lezers ingericht
worden? Wat gebeurt er als de kerk bezet
is voor een viering? Waar moeten de lezers
dan naar toe? Wat heb je ’s nachts nodig?
Hoe en waar ontvang je de lezers? Zijn er
bijzondere activiteiten? Hoeveel lezers en
helpers zijn er nog nodig?
Op de website https://kerkplein7.nl/
wereldrecord-bijbellezen is een inschrijflijst
te zien. De hele periode van 120 uur is in
blokjes van tien minuten opgedeeld. In en
oogopslag is duidelijk te zien welke tijden
bezet zijn en welke nog vrij. Het eerst
blokje is gereserveerd voor burgemeester
Berends. Op 16 december begint hij om
10.00 uur met vers 1 van het boek Genesis.
De tweede periode is voor wethouder

Stukker. De volgende blokken worden
ingevuld door bestuurders en voorgangers
van de protestantse en katholieke
kerk. Op woensdagmiddag worden 30
minuten ingevuld door Kardinaal Eijk en
de aansluitende 30 minuten door Mgr.
Hoogenboom.
Op andere tijden is er nog voldoende
keuze. Vooral in de nacht zijn er nog veel
mogelijkheden. De intekenlijst biedt ook de
mogelijkheid om je aan te melden voor een
functie als coördinator, gastheer/gastvrouw,
koffieschenker of “beveiliger”.
Iedereen die leest draagt per minuut een
euro bij aan het doel van Serious Request.
Dat doel is: het samenbrengen van gezinnen
die door oorlogen of conflicten uit elkaar
gerukt zijn. Niet iedereen die iets wil
bijdragen voor dat doel wil of kan daarvoor
uit de bijbel lezen. Ook aan die mensen is
gedacht. Zij kunnen een bedrag over maken
op NL11FVLB0699745403. Van die bedragen
kunnen dan weer mensen lezen voor wie die
euro per minuut bezwaarlijk is. Geleidelijk
aan komt alles op een punt samen om in
spanning te wachten op het sein: Op uw
plaatsen. Klaar? AF.
Emmaüswerkgroep,
Ronald Dashorst, Dick Koster,
Jacques Daenen

K I N D
Agenda van vieringen
Voor kinderen in december:
10 december: Peuter-/
Kleuterviering in het
Emmaüshuis. Aanvang 10.00
uur
24 december: Kerstviering voor kinderen.
Aanvang 16.30 uur
24 december: Kerstviering voor jongeren met
Joko Trees: aanvang 19.00 uur
1e, 2e, 3e advent: Kinderdienst om 10.00 uur
25 december: Kerstmorgen kinderdienst om
10.00 uur
25 december: Kindje Wiegen 15.00 uur
locatie De Drie Ranken
De kinderdiensten om 10.00 uur op 24
december en 31 december vervallen.

Peuter/Kleutervieringen en
Kinderdiensten om 10.00 uur ’s morgens
starten in de kerk en na het woord van
welkom gaan de kinderen naar hun eigen
ruimte. Voor de communie komen de
kinderen weer terug in de kerk. Ze kunnen
dan de communie of de zegen ontvangen.

Peuter-/Kleuterviering: Een kindje
geboren
Al is het nog 2 weken voordat het Kerstmis
is, we gaan met de peuters en kleuters toch
alvast het kerstverhaal beleven. Het verhaal
wordt verteld met mooie sprekende platen
in het vertelkastje en wordt afgewisseld met
allemaal liedjes. Liedjes over de herdertjes,
de wijzen, Jozef en Maria, het ezeltje, het
kleine kindje, de sterren en de engelen. En
dat alles komt uit de schatkist, zoals altijd in
de peuter- en kleuterviering. We starten met
de kinderen in de kerk en na het woord van
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welkom gaan we naar de vierruimte in het
Emmaüshuis. U kunt er ook voor kiezen om
direct naar het Emmaüshuis te gaan.

Brieven van Boven: adventsproject
In de Advent is de verbinding van de
kinderdienst met de vierende gemeenschap
in de kerk nadrukkelijk aanwezig. De duif
die de brief brengt komt in de viering
binnenvliegen, net voordat de kinderen
naar hun kinderdienst gaan. In de brief
staat ook een opdracht om uit te voeren.
Deze geven ze bij terugkomst in de viering
weer mee met de duif “naar Boven”. Zo kan
iedereen meeleven en genieten. De schrijvers
van de brieven zijn afkomstig uit de
evangelielezingen van deze adventsperiode.
Ze spreken de kinderen persoonlijk aan.

Gezinsviering: Zeg eens herder!
Op 24 december om 16.30 uur is er een
gebedsviering waarin oude en nieuwe
kerstliederen gezongen worden. Het
kinderkoor van de Emmaüsparochie doet
mee in deze gezinsviering. Het verhaal wordt
beeldend uitgespeeld en verteld. Er is geen
eucharistie in deze viering!
Herder Jesse neemt ons mee op zijn pad
van het veld naar Bethlehem. Daar komt hij
Maria en Jozef tegen die op zoek zijn naar
een plekje om te slapen. Ze worden overal
weggestuurd, maar Jesse weet een plek! Het
is er niet luxe maar wel warm en de os en de
ezel vinden het vast niet erg om hun stal te
delen. Nieuwsgierig gaat hij nog even kijken
de volgende dag en dan blijkt er een kind
geboren te zijn. En niet alleen Jesse is daar!
Ook engelen, zijn herdervrienden, engelen
en wijzen komen naar het kind.

Meedoen?
Zit je op de basisschool en wil je mee spelen
in het kerstspel of zingen in het kerstkoor:
mail dan naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Kindje Wiegen
Op Eerste Kerstdag is er van 15.0015:45 uur weer “Kindje wiegen” in de
Drie Ranken: Een viering voor peuters/
kleuters. Kijken en luisteren naar een
spannend kerstverhaal gespeeld door
kinderen. Natuurlijk worden er weer

volop kerstliedjes gezongen. Heb je zin
om samen te zingen en samen muziek te
maken? Kom dan met je broertjes, zusjes,
vader en moeder, opa’s en oma’s naar dit
leuke kinderkerstfeest. Vergeet niet om
een muziekinstrumentje mee te nemen!
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Hoe is het - 3 jaar later - toch met…???
(de ex-leden van de werkgroep ‘Als Emmaüsgangers verder’)
Wat vliegt de tijd toch! Het is al weer
drie jaar geleden dat de projectgroep ‘Als
Emmaüsgangers verder’ werd opgeheven
en de ‘projectresultaten’ moesten zijn
‘geland’ in de parochie. Het is altijd een
beetje een uitzoekerij wie er ook al weer
de deelnemers waren, om na te gaan of
de e-mailadressen nog wel klopten én
natuurlijk of de ex-werkgroepleden mee
wilden werken aan een artikel…
(Willem Olierook)

Carla Maessen
(niet op de foto)
Ik had in mijn mail drie vragen geformuleerd
en de eerste die reageerde was Carla
Maessen. Haar reactie op de voorgelegde
vragen luidt:
Hoe kijk je terug op die periode?
Het was een periode waarin veel ruimte
gemaakt moest worden (en ook werd
gemaakt) voor het verdriet dat de
kerksluitingen met zich meebrachten.
Ik denk dat terugkijkend het proces
met de mogelijkheden die er waren zo
goed mogelijk is verlopen. Veel tijd voor
gesprekken, veel tijd voor hoe nu verder
en welke mogelijkheden zijn er.
Mensen hebben de ruimte gekregen om
mee te rouwen, mee te denken en mee te
bouwen en dat hebben we, denk ik, goed
gedaan.
Wat heeft het jou gebracht/gedaan?
Tja, dat vind ik een lastige. Soms gaf het
energie omdat je kon zien dat dingen en
mensen op zijn plaats vielen, maar soms
kostte het ook energie omdat niet alle
processen liepen zoals je zelf graag zou
willen.
Ben je (nog) actief binnen de EP?
Kortom: hoe gaat het met jou??
Nee ik ben niet meer actief, heel eerlijk: ik
heb mijn draai in de nieuwe parochiekerk
(nog) niet gevonden en heb de stap van
De Drie Ranken naar de Onze Lieve
Vrouwekerk niet gemaakt.
Ik voel mij meer thuis in De Drie Ranken
maar mis daar ook wel de echte oecumene.
Ik ben, mede daardoor, wat minder vaak in
de kerk te vinden dan voorheen.

Jos Sauren
(3e van links op de foto)
Van Jos weet ik dat hij een heel betrokken
parochiaan is. Hoewel hij zelf in z’n reactie
niet heeft aangegeven wat hij binnen onze
Emmaüsparochie doet, zal het weinigen zijn
ontgaan dat hij een grote en inspirerende
inbreng heeft bij ‘Kind en Kerk’.
Zijn ‘samenvatting’ van mijn vragen luidt als
volgt: De werkgroep ‘Als Emmaüsgangers
verder’ was een goed initiatief. Ik noem
het voor het gemak de verschillende
bloedgroepen die deel uitmaakten van die
werkgroep; ze wisselden informatie uit over
wat er in hun kerk gebeurde.
Voor mij was deze werkgroep ook een deel
van mijn rouwverwerking; de eredienst was
aan ‘mijn kerk’ onttrokken en het voelde
dat ik introk bij een andere kerk. Over beide
werd in z’n algemeenheid gesproken en dat
heb ik als prettig ervaren. Veel herkenning
en begrip over en weer. Ik denk dat zo ook
de stap van zeven kerken naar één kerk
sneller is gegaan. De werkgroep heeft daar
in brede zin een bijdrage aangeleverd.
Aan de ene kant is het jammer dat de
werkgroep is gestopt. Aan de andere kant
is het ook goed. Je praat over het samen
verder gaan c.q. onderweg zijn en op een
zeker moment moet je het ook doen. Samen
onderweg zijn vindt plaats door samen op te
lopen en zaken te bespreken. Het een kan
niet zonder het ander.

Conny van Cuijk
(2e van rechts op de foto)
Hoe kijk ik terug op die periode?
Ik vond het een bijzondere periode. In de
projectgroep stroomde energie en waren er
ideeën te over om de samenwerking vorm
te geven. Bijzonder was dat alle richtingen
aan tafel zaten en dat alles er mocht zijn.
Wat ik onthouden heb is dat er, met respect
voor elkaars standpunten, gezocht werd
naar mogelijkheden. Daar hebben we elkaar
in gevonden, al zal dat voor de een vast wat
meer van harte zijn dan voor de ander.
Wat heeft het mij gebracht/gedaan?
Het heeft mij energie gebracht en geloof in
als Emmaüsgangers verder. Ik heb het heel
erg jammer gevonden dat de projectgroep
werd opgeheven, zeker wanneer je van de
zijlijn meekrijgt dat het proces moeizaam
verloopt. Wat ik ook snap omdat geloof
emotie is, en de gehechtheid aan eigen
locatie en cultuur een hele grote rol speelt.
Samen tot een geheel groeien kost tijd en
menskracht.
En vooral voor dat laatste vond ik het
jammer dat de projectgroep werd
opgeheven.
Ben ik (nog) actief binnen de EP?
Ja, ik ben nog actief omdat ik zing bij
Sostenuto. Wij merken dat er steeds meer
ruimte komt voor onze eigenheid als koor.
Dat doet goed. We hebben in OLV twee
mooie projecten gerealiseerd waar ik met
veel plezier aan terugdenk. Bovendien
zijn er nieuwe leden gekomen, wat we als
verrijkend ervaren. Verder ontbreekt mij de
tijd om meer actief te zijn.

Rens Smit
(4e van links op de foto)
Ook Rens heeft de antwoorden op de drie
vragen in één reactie ondergebracht:
Het doel van het project was om na het
sluiten van de kerken weer een nieuwe
gemeenschap op te bouwen. Met nieuwe
en enthousiaste mensen. De leden
van de projectgroep waren lid van de
pastoraatsgroepen in de (nu gesloten)
kerken. Waarbij ik kan aangeven dat
ik hierop een uitzondering was: ik was

niet actief in een pastoraatsgroep en de
Mariakerk was wel mijn kerk.
Af en toe kon ik wel enige wrijving richting
de Mariakerk merken. Waarvan ik weleens
dacht: moet dit nou?
Toch hebben we goed samengewerkt in die
periode. Zelf zat ik in de groep “Thuiskomen
in de Mariakerk”. Dit was een leuke en
enthousiaste groep. Zo hebben we een
aantal deelparochievieringen georganiseerd
en ook hebben alle kerken een specifiek
object geleverd om opgehangen te worden
in de OLV.
Ondanks enige scepsis bij de projectleider is
het toch doorgezet; met deze objecten laten
we zien waar we vandaan komen.
Zelf ben ik nog actief in de Emmaüsparochie:
in de groep ‘Open Kerk’ en sinds kort ook in
de Pastoraatsgroep. Kijk ik naar de overigen:
sommigen zie ik niet meer, anderen af en
toe, ik weet van een paar die in de Maten
zijn gebleven. Oftewel het merendeel van
de leden van de groep is/lijkt niet meer
actief als vrijwilliger binnen de OLV-kerk. Dit
vind ik wel jammer; het project heeft een
begin en een einde gehad en dit einde van
het project was geen nieuwe start voor de
OLV-kerk. Ik weet dat we met de sluitingen
parochianen hebben verloren, en sommigen
komen na verloop van tijd alsnog, maar lang
niet iedereen. En dat geldt helaas ook voor
een aantal leden van het project. Er is dus
nog een lange weg te gaan ...

De overigen
Van een enkeling kreeg ik een hele
korte reactie in de trant van: weinig tot
geen binding meer met de Onze Lieve
Vrouwekerk, wel parochiaan en meestal
ook nog wel op de een of andere manier
vrijwilliger binnen de parochie.
Ook hebben enkele ex-projectgroepleden
niet gereageerd (wellicht ook niet kunnen
reageren.)

Reactie Marianne van Tricht
(5e van rechts op de foto)
Omdat we ook graag willen weten hoe
Marianne, als ‘aanvoerder’, het werken in/
met de projectgroep ‘Als Emmaüsgangers

verder’ heeft ervaren en ook om te horen
hoe het nu met haar gaat, heb ik met haar
via de telefoon – iets persoonlijker dan per
mail – een prettig gesprek gevoerd.
Marianne: “Ik heb met veel plezier in de EP
gewerkt. Het was een bijzondere opdracht
voor zover je daarvan kunt spreken gezien
het pijnlijke proces waar we toentertijd mee
te maken hadden.
Ik ben blij met wat we hebben kunnen doen
en bereikt hebben. Binnen de projectgroep
AEV hebben we ons vooral ingespannen
om mensen vanuit de gemeenschappen
te helpen om de overstap naar de nieuwe
parochie en de OLV-kerk te maken. In dat
kader herinner ik me nog goed de noveen
die we tussen Hemelvaart en Pinksteren
gehouden hebben; mét het herstel van de
oorspronkelijke naam van de kerk heeft dat
heel goed gewerkt om met veel parochianen
een nieuwe start te kunnen maken.
Ik besef ook dat we helaas niet iedereen
mee hebben kunnen nemen in dit proces,
maar gelukkig hoorde ik onlangs van Ronald
Dashorst dat het aantal actieve parochianen
nog steeds groeiende is en de EP steeds
meer een nieuwe gemeenschap wordt waar
mensen van verschillend pluimage hun draai
weten te vinden. Daar ben ik erg blij mee.
Wat ik ook fijn vind is dat ‘Kind en Kerk’
en de Sant’Egidiobeweging zich, naast
het liturgisch aanbod, zo’n duidelijke
eigen plaats hebben verworven binnen de
parochie.
Zelf werk ik nu binnen twee
plattelandsparochies: de H. Suitbertus in de
West-Betuwe en de H. Paus Johannes XXIII
in de Kromme Rijnstreek. Ik ondersteun
daar de pastores en het bestuur in beleid en
organisatie. Naast allerlei dagelijkse zaken
kwam ik daar ook Henk Brussel weer tegen
en raakte ik al snel betrokken bij het project
‘Vitale geloofsgemeenschap’. We werken
met lokale geloofsgemeenschappen aan hun
toekomstperspectief, want ook hier kunnen
we niet zomaar blijven doordoen zoals we
altijd gedaan hebben. Wordt het afbouwen
of zijn er toch nog nieuwe ontwikkelingen
mogelijk? Lastig, maar boeiend.”
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enkele jongensjas meer die we kunnen
aanbieden.

Kledingbank

Kerstlunch

Adres: Oude Beekbergerweg 157
Openingstijden:
- woensdag 10.30 uur tot 12.00 uur voor
inleveren en ophalen
- zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
om goede en schone kleding in te leveren,
van 13.00 uur tot 15.00 uur voor mensen
in financiële nood om kleding te
ontvangen.

Op Eerste Kerstdag willen wij net als
voorgaande jaren een lunch organiseren na
de Eucharistieviering.
Als u samen met andere parochianen om
12.00 uur gezellig aan wil schuiven aan een
feestelijk gedekte tafel in de pastorie bent
u van harte welkom. Graag van te voren
opgeven op santegidioapeldoorn@gmail.com

Nu het kouder wordt is er dringend vraag
naar winterjassen, met name voor heren en
jongens. Op dit moment hebben we geen

In Utrecht wordt de wereldwijde jaarlijkse
conferentie tegen de doodstraf gehouden
op 1 december. Marietta Jaeger uit de VS

Cities for Life

is door de Gemeenschap van Sant’Egidio
uitgenodigd om te komen spreken. Zij
verloor haar dochter die op 7-jarige leeftijd
werd vermoord. Desondanks heeft zij zich
verzet tegen de doodstraf van de dader.
Een bijzonder getuigenis waar we u van
harte voor willen uitnodigen. De lezing
vindt plaats in het Academiegebouw op
vrijdagavond 1 december, inloop vanaf
19.30, lezing vanaf 20.00 uur. De lezing zal in
het Engels zijn.

Kerstfeesten
De voorbereiding op de Kerstfeesten is
in volle gang. De Kerst is elk jaar een
intensieve, maar ook heel mooie tijd om
mensen aan de rand van de samenleving te

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

laten merken dat ze niet vergeten zijn dat
ook voor hen het Kerstkind is geboren.
Op 22 december houden wij onze
jaarlijkse Pizzaparty, een Kerstfeest voor
zwerfjongeren in de Herberg. Na de pizza’s
die Viva la Pizza zal bakken in twee hout
gestookte mobiele pizzaovens, krijgen
de jongeren kerstpakketten mee. Eerste
Kerstdag na de kerstlunch in de pastorie, zal
de Franciscustafel een speciaal kerstdiner
serveren van Fresh Catering. Onze gasten
zullen wij na de maaltijd ook verblijden met
een kerstgeschenk. Op Tweede Kerstdag
gaan wij naar Omnizorg om het kerstverhaal
te lezen en kerstliederen te zingen.
Het zijn feesten om in deze Adventstijd naar
uit te kijken, door onze gasten en door ons.

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 13 december 2017
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Kerstviering Rumah Saya
Op 22 december om 16.00 uur is er een R.K
Kerstviering in Rumah Saya, Klein Hattem 34 in
Ugchelen. De voorganger is Pastor A. Goes. Wilt
u komen, maar heeft u geen vervoer, dan kunt u
bellen met de familie Beems, tel. 055 542 97 80.

DE DRIE RANKEN
Voor informatie: http://www.3ranken.nl/
Helaas kan niet
iedereen altijd
beschikken over
familie, buren of goede bekenden die in de
gelegenheid en in staat zijn hulp te bieden.
Omzien naar Elkaar wil hulp bieden aan
mensen die kortstondig hulp nodig hebben.
Bij hulp kunt u denken aan vervoer naar
ziekenhuis voor bezoek arts, boodschap
doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke hulp, lamp
repareren, hulp bij verhuizing, kamer behangen
of tuinonderhoud. Heeft u zelf hulp nodig of
wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan
contact op met:
Hans Westdijk, tel. 541 13 38
Irene Schiphorst, tel. 541 58 31
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Wereldwinkel 1e zondag van Advent
(3 december)
De meesten van u zullen de Wereldwinkel
(nieuwe stijl) aan de Brinklaan wel weten
te vinden. Toch willen we één keer per jaar
de wereldwinkel “verplaatsen” naar de Drie
Ranken. Vooral als u niet in de gelegenheid
bent om naar de Brinklaan te gaan, is dit
een mooie gelegenheid om zo vlak voor
Sinterklaas leuke presentjes te kopen. Tegelijk
koopt u artikelen voor een “eerlijke prijs”. De
producenten krijgen zonder tussenhandelaren
de prijs waar ze recht op hebben. Joke Slats,
medewerker de wereldwinkel, heeft voor u
de juiste artikelen voor deze gelegenheid
uitgezocht. Wij hopen u te ontmoeten in de
hal van de Drie Ranken rond de viering van 3
december.
Joke Slats, Lini Oldewarris-Bazuin

Taizévesper
Zondag 3 december bent u van harte welkom
in onze voorlopig laatste Taizévesper. In het
kader van het thema: ’Leven in verbondenheid’

staan we deze keer stil bij ‘Verbonden met het
Licht’. We lezen Romeinen 13, vers 12: “De
nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten
we ons daarom ontdoen van de praktijken van
de duisternis en ons omgorden met de wapens
van het licht.” We ontmoeten u graag in dit
uur van verstilling, meditatie en zingen. Een
moment om tot jezelf te komen én tot God in
de drukte van alledag. Voor aanvang kunt u
een kaarsje aansteken bij de Vriendschapsicoon.
Contact: Peter Kruitbosch, tel. 533 54 31,
taizévespers@3ranken.nl.

Waarom voorlopig onze laatste Taizévesper
In 1994 was de eerste Taizé jongerenreis
waar een grote groep aan deelnam. Na een
aantal reizen bleek er behoefte aan een
maandelijks moment van verstilling, van
meditatie, rust en zingen en zo ontstonden
onze Taizévespers, geënt op de diensten in
Taizé, maar toch ook duidelijk anders. De
vespers bleken in een behoefte te voorzien.
Jongeren waren er bij betrokken, er was
een Taizékoor met solisten voor de muzikale
begeleiding en er kwamen veel bezoekers.
In de loop der jaren raakten de jongeren
echter steeds meer betrokken bij de Hemels
Gelagvieringen en de Taizévespers werden
grotendeels bezocht door volwassenen. De
werkgroep (grotendeels ex-Taizégangers)
heeft zich de afgelopen twee jaar beraden
of we als geloofsgemeenschap door moesten
gaan met de huidige opzet, mede omdat
het bezoekersaantal steeds meer terugliep
tot nog slechts (inclusief werkgroep)
gemiddeld zo’n 20 bezoekers uit heel
Apeldoorn. En hoe waardevol de stilte, de
rust, de sfeer, de meditatie en het zingen
van de meditatieve liederen ook is, met
slechts een handjevol bezoekers komt het
(bij voorkeur meerstemmig) zingen niet tot
zijn recht. Daarom hebben we ons beraden
over een andere opzet en eventueel een
ander moment met in het achterhoofd de
Stilteruimte na de nieuwbouw. Voordat die
echter gebruiksklaar is, zijn we gauw een
jaar verder en daarom heeft de werkgroep
de knoop doorgehakt en besloten m.i.v.
1 januari 2018 te stoppen met de huidige
Taizévespers. Niet om hier definitief een punt
achter te zetten, maar om als het ware een
‘time-out’ te nemen. Zodra de nieuwbouw
klaar is, worden de hoofden bij elkaar
gestoken om te kijken wat eventueel nieuwe
mogelijkheden/kansen zijn. Zoeken naar een
tijd en een vorm om samen stil te zijn, om
tot jezelf te komen én tot God na de drukte
van alledag. Tegen die tijd komen we als
werkgroep vast bij u terug. Misschien wilt u
dan wel met ons meedenken. Dus wat ons
betreft….….. Tot ziens!
De werkgroep: Wilma, Kees, Peter, Francine,
Laurence, Carla, Anneke

Gespreksgroep ouderen
Maandag 4 december gespreksgroep ouderen.
Vanaf 9.45 uur bent U welkom. We beginnen
om 10.00 uur met het feest van Sinterklaas.
Een groet van Corrie Jonker

Samen-eten 55+, een uitnodiging
Wordt het een vleesfondue? Of een kerstmenu?
Meedoen? Ontmoeten? Woensdag 13 december om 16.30 uur (!) gaan we samen eten.
We vragen ook dit keer niet meer dan € 8.
Wel graag even telefonisch aanmelden op
maandag 4 december vanaf 13 uur bij Dorien
Walter, tel. 055 542 14 51. Hartelijk welkom,
Kees Walter namens de koks

H U B E R T U S
Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in
het ziekenhuis licht dan even de werkgroep
Welzijn in: mevr. D. van Bussel, tel. 055 521 80
06 of de heer G. Tiemessen, tel. 055 521 39 28.

Stilteruimte St. Hubertus
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek open
als het Multifunctionele Centrum “De Groene
Hoven” open is. Het MFC is open op maandag
t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Verbindingstafel
Als de datum van de Open
Tafel zo kort bij Allerzielen
ligt ontkom je er niet aan er
aandacht aan te besteden.
We wisten ons verbonden
met de gasten van de Open
Tafel die in het afgelopen
jaar overleden zijn. Natuurlijk dacht iedereen
daarnaast ook aan de mensen uit zijn eigen
kring. Gezien de leeftijd van de meesten
van onze gasten was dat in ruime mate van
toepassing. Op die manier waren zij er toch
ook bij. Dat bleek ook wel uit de gesprekken.
In het voorgerecht hadden we de band met
de overledenen symbolisch weergegeven.
Het bestond uit een satéprikker met blokjes
kaas, cherrytomaatjes en komkommerstukjes.
Kleurrijk en met elkaar verbonden. Het
hoofdgerecht was pasta met een stevige saus.
Met een glaasje rode wijn of cassis deed het
erg Italiaans aan. Veel gasten smaakte het
kennelijk zo goed dat zij om een tweede portie
langs kwamen. Een schaaltje vla maakte het
menu compleet. Als u wilt proeven wat er
in december op het menu staat kan dat. Op
vrijdag 1 december 2017 bent u welkom in de
Open Hofkerk. U wordt ontvangen met een kop
koffie of thee. Een koekje hoort er ook bij. U
vindt het waarschijnlijk niet vreemd dat het een
speculaasje is.

Jacques Daenen

Herfstmiddag Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap
De Werkgroep
Welzijn hield op
15 november
haar jaarlijkse
herfstmiddag voor
de ouderen uit de
Hubertusgemeenschap en andere belangstellenden. De zaal
was helemaal bezet. Bij het begin werd er
zoals vanouds koffie en of thee geschonken
met iets lekkers erbij. De voorzitter opende de
middag in een gezellige aangeklede zaal met
herfstkleuren en vertelde dat de Werkgroep
in de gelukkige omstandigheid was geweest
om Cabaretgroep Pandora naar de Open
Hofkerk te krijgen. Deze groep wordt zoveel
gevraagd dat je hen al lang van te voren
moet vastleggen. Pandora bestaat al 55 jaar,
waarvan ze zich de laatste 25 jaar hebben
toegelegd op het cabaret. En hoe. Deze
middag vermaakten zij de aanwezigen met
hun programma “Famili(air)” De groep bestaat
uit 8 dames en zij brachten 21 sketches voor
het voetlicht met veel hoogtepunten. Wat te
denken van “Kost dat Kind” of “Bezuinigingen
in de zorg”. De toehoorders luisterden met
plezier naar de vertolkingen van deze prachtige
stukjes. De aanwezigen vonden het prachtig
en ook Pandora had er lol in. Het werd een
onvergetelijk middag. De ouderen maar ook
de leden van de werkgroep genoten met
volle teugen. Dat er tussendoor nog hapjes en
drankjes werden geserveerd verhoogde alleen
nog maar meer de gezelligheid. Zo’n middag is
voor herhaling vatbaar. Aan het eind bedankte
de voorzitter Cabaretgroep Pandora en wenste
hen veel succes. Alle dames kregen als dank een
roos aangeboden met daarbij een daverend
applaus uit de zaal. Ook bedankte de voorzitter
de leden van de Werkgroep Welzijn die zich zo
hadden ingezet voor het welslagen van deze
middag. Tenslotte bedankte hij de aanwezigen
dat zij met zovelen naar deze middag waren
gekomen en kondigde nu reeds aan dat er
op dinsdag 19 december een Kerstmiddag zal
worden gehouden. Hiervoor krijgen de ouderen
uit de Hubertusgemeenschap een persoonlijke
uitnodiging. Het was zoals altijd weer een
gezellige middag. Tot de volgende keer.

GT
Dinsdag 19 december a.s. eucharistieviering
en kerstmiddag
De Werkgroep Welzijn organiseert op
19 december 2017
haar jaarlijkse
Kerstmiddag
voor de ouderen
uit de Hubertusgemeenschap.
Deze middag wordt
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K E R K D I E N S T E N

STAD
begonnen met een feestelijke Eucharistieviering
waarbij het thema zal zijn “Ervaart u God
ook in uw leven?” Pater Theo Roelofs pr.
zal voorgaan en het Hubertuskoor zal de
zang verzorgen. Na de eucharistieviering
wordt er een prachtig kerstverhaal verteld.
Het Hubertuskoor zal enkele meerstemmige
liederen zingen en ook met de werkgroep
meedoen aan de samenzang, die ons dichterbij
Kerstmis, de geboorte van Jezus, zal brengen.
Aan het eind van deze middag zal Pater
Roelofs u op zijn eigen wijze een Kerstgedachte
meegeven. In de pauzes willen wij u graag
verwennen met een hapje en een drankje in de
sfeervolle in kerstsfeer aangeklede zaal bij de
Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60, Apeldoorn.
De middag begint om 13.30 uur, dus een
half uur vroeger dan anders, dit vanwege de
eucharistieviering die aan de kerstmiddag
vooraf gaat. De kerk is open om 13.00 uur. Alle
parochianen, die vallen onder de doelgroep van
de Werkgroep Welzijn, zullen een uitnodiging
ontvangen, maar mocht u op 14 december
a.s. nog niets hebben gekregen dan kunt u
hierover contact opnemen met Mevr. Diny
Van Bussel, Marconistraat 71, Apeldoorn,
tel. 055 521 80 06 of met Gerard Tiemessen,
Hoefblad 1, Apeldoorn 055 521 39 28. Andere
belangstellenden zijn ook van harte welkom,
maar dit dan wel even doorgeven. Graag tot 19
december 2017.
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap

O. L . V R O U W E K E R K
Herhaalde oproep bezorging OpWeg
Wij zijn er tot nu toe helaas nog niet in
geslaagd een bezorger te vinden voor de wijk
Loolaan (het zuidelijke deel). Het betreft 19
adressen aan de Loolaan en één adres aan de
Hoofdstraat, totaal 20 adressen. In deze wijk
wonen vooral oudere parochianen en het zou
toch jammer zijn als hier geen OpWeg meer
kan worden bezorgd. Is er iemand die éénmaal
in de drie weken dit op zich wil nemen ? U kunt
zich opgeven bij het secretariaat.

T E R E S I A
Welzijn
Het groepje vrijwilligers van
‘Welzijn’ wil, speciaal voor zieken
en voor parochianen van 75 jaar
en ouder, ‘mens voor een mens’
zijn. Heeft u behoefte aan contact
of wilt u informatie dan kunt u
bellen met mevrouw E. Schilder 055 367 08 04
of met de heer R. Santhagen tel. 055 367 09
53. Voor vragen of aanmelden kunt u contact
opnemen met bovengenoemde personen.

OpWeg-bezorging
Wegens omstandigheden is dhr. Willems
niet meer in de gelegenheid om OpWeg te
bezorgen. Hartelijk dank voor uw inzet van
de afgelopen paar jaar. Dhr. van Straaten is de
komende maanden niet in de gelegenheid om
Op Weg te bezorgen. Wij wensen hem veel
goeds met het revalideren. Met dank aan de
fam. Ribbink die de wijk van dhr. Willems heeft
overgenomen en aan mevr. Leeflang en dhr.
Wijnbergen die voorlopig de wijk van dhr. van
Straaten op zich hebben genomen.

Teresia en Hubertus Compleet
Op 14 oktober was er weer een heel fijne
viering van Teresia en Hubertus Compleet in
het Veluws College Mheenpark. Er waren weer
meer mensen aanwezig dan vorig jaar, de
groep wordt steeds groter. Het blijkt dus dat
deze jaarlijkse viering op prijs wordt gesteld.
De viering zelf was een feest en de aanwezigen
waren allemaal zeer te spreken over de vele
vrijwilligers die hen behulpzaam waren. Het
was een eucharistieviering waarbij de liederen
en de vaste gezangen heel herkenbaar waren,
er werd dan ook spontaan meegezongen door
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de aanwezigen. Pastoor Daggenvoorde had
een heel bemoedigende overweging, waarbij
hij ouderen op een andere en bijzondere
manier naar zichzelf liet kijken, niet alleen
als oud of afhankelijk, maar zeker ook als
bijzondere mensen die een positieve betekenis
hebben voor de hele gemeenschap. Na afloop
werd er nog een tijdje gezellig bijgepraat
onder het genot van een kopje koffie of thee
met krentenbrood en daarna ging iedereen
met een rode roos naar huis. Ook volgend
jaar komt er weer een viering van Teresia en
Hubertus Compleet, we hopen dat er dan weer
veel mensen aanwezig zullen zijn en dat het
net zo’n fijne ochtend zal worden als op 14
oktober.
Werkgroep Teresia en Hubertus Compleet

Bezorger gezocht
Wegens gezondheidsproblemen kan de
heer Klomp niet langer OpWeg bezorgen.
Daarom ben ik op zoek naar een bezorger die
6 exemplaren wil bezorgen in de omgeving
Kersenlaan/Perenlaan. Bent u degene die dat
wil doen? Dan graag een berichtje naar Cita
Pol 055 366 19 23 (graag tussen 18-19 uur) of
s.a.polvandenberg@online.nl. Alvast bedankt!
Veel dank aan u, mijnheer Klomp, voor de
jarenlange bezorging van OpWeg en veel goeds
met uw gezondheid.

Adventmiddag 75-plussers
Binnen de wijk Teresia
hebben alle parochianen
van 75 jaar en ouder een
persoonlijke uitnodiging
ontvangen voor een
gezellige adventmiddag
met o.a. een optreden van het K.S.H.-ensemble
en samenzang op vrijdag 15 december 2017
van 14.00-16.00 uur in Don Bosco. Zaal open om
13.30 uur. Het K.S.H.-ensemble is een onderdeel
van de Koninklijke Stedelijke Harmonie. Het
ensemble verzorgt optredens voor kleine
groepen mensen, b.v. tijdens kerkdiensten,
bij kransleggingen en in verzorgingstehuizen.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt
u toch deelnemen aan deze middag, dan
kunt u zich nog opgeven bij mw. Sylvia Emler,
Pascalstraat 3, 7323 ES Apeldoorn, tot uiterlijk
10 december, tel. 055 366 54 18 of e-mail:
emler@online.nl. De ruimte in Don Bosco is
beperkt, dus vol=vol.
Werkgroep Teresia Activiteiten 75+

Vieringen H. Martinuskerk Twello

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen

Zondag 3 december
1e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
Vrijdag 8 december Onbevlekte
ontvangenis van de H. Maagd Maria
18.30 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 10 december
2e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 17 december
3e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
Zondag 24 december
4e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 24 december Kerstavond
21.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
1e Kerstdag 25 december
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
12.30 uur Kerst met de kleintjes, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
2e Kerstdag 26 december
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde

10 dec

Casa Bonita

Randerode

03 dec
10 dec

03 dec

17 dec

De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats
op de tweede en vierde zondag van de
maand van 13.30-14.00 uur. Vanaf 13.15 uur
wordt er een kop koffie of thee geschonken.

Koningin Wilhelmina
Woonzorgcentrum
Elke eerste dinsdag van de maand wordt om
16.00 uur een Woord- en Communieviering
gehouden. Voorganger is de heer
Anton Derksen, met assistentie van Siny
Bouwmeester.
We nodigen u van harte uit met ons mee
te vieren. Ook als u buiten het woon- en
zorgcentrum woont, bent u van harte
welkom.

Marken-Haven
02 dec
09 dec

16 dec

1e Advent, Mw. Ds. C. Manuputty,
orgel dhr. J. van Veen
2e Advent, mw. ds. A. Melzer,
orgel mw. S. Goldbach,
solist Rianne Blankestijn
3e Advent, Ds. A.W.J. Theunisse,
orgel dhr. G. de Groot

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

10 dec
17 dec

RK Pastor H. de Jong m.m.v.
Con Spirito
Ds E. Idema, orgel dhr. J. van
Veen, soliste Veronika Simonett
Mw. R. Smeijers, orgel Bert
Riphagen, Cantorij de Hofstad

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

De Drie Ranken

03 dec

3 dec 1e Advent
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen
09.30 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
12.15 uur Hemels Gelag, voor
jongeren,15-25 jr.
19.00 uur Taizévesper
10 dec 2e Advent
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas,
mmv Con Passione
17.00 uur ds. G.A.J. van der Maas, Maaltijd
van de Heer (viering in kring)
17 dec 3e Advent
09.30 uur ds. H.J. ten Brinke
12.15 uur Hemels Gelag, voor
jongeren,15-25 jr.
17.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, zangdienst
mmv jongerenkoor Sjofar
(Amersfoort)

De Heemhof

V I C T O R
10 dec

Het adres is : Sportlaan 2. Aanvang: 14.30 uur
Plaats: de ontmoetingszaal (voorheen
restaurant)
Het is Advent en onze blik is verlangend gericht
op de komst van het Licht. Dat is niet alleen
een mooi beeld, maar betreft iedere mens
die momenten kent van “het geen uitweg”
meer weten. In het donker heb je graag een
oriëntatiepunt. Licht doet je dan zuchten
van opluchting. Het troost je bange gemoed.
Zo vieren christenen al eeuwen de komst
van Jezus, die het Licht van de wereld wordt
genoemd. Dit licht wijst je de weg naar een
goed leven, een goed samenleven. Tijdens
deze viering zullen wij met Bijbellezing, gebed,
overweging en prachtig gezang de komst van
het Licht vieren. Het koor Circle of Life zal
onder leiding van Ineke van Jaarsveld en met
pianobegeleiding van Fons Kronenberg de zang
verzorgen. Zowel de bewoners van Mandala als
de parochianen van de Emmaüsparochie zijn bij
deze viering van harte welkom!

CG/NG/GV Dhr. A.G. v.d. Beek
Mw. Ds. M. Doesburg,
orgel mw. T. Schoonheim,
solist dhr. H. Heinen
Ds. F. Karelse-Dijk,
Ensemble Klein Cantique

2e Advent, dag van de rechten
van de mens, Dhr. H. Hase

De kerkdiensten beginnen om 10.30 u op de
3e verdieping.

03 dec

Uitnodiging voor de Oecumenische
Adventviering 13 december in Mandala

E L D E R S

17 dec

1e Advent, Mw. Ds. C. Manuputty,
orgel dhr. W. Kroon,
klarinet Margo van der Eng
2e Advent, Mw. ds. A. Melzer,
orgel mw. S. Goldbach
3e Advent, Dhr. B. Bredijk, dhr.
J. van Veen, Veronika Simonett

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
03 dec
03 dec
10 dec

17 dec
17 dec

verteldienst o.l.v. Hanke van
’t Hof, orgel Maurits Bunt
zangdienst o.l.v. Lies Mijnsbergen,
orgel Arjan van Hees
eredienst, Dhr. C.J. Droger,
orgel Freek Koster,
zang en gitaar Erik Smit
verteldienst o.l.v. Trudie Buitenhuis, orgel Maurits Bunt
zangdienst o.l.v. Hetty de Reus,
orgel Chris Notenboom

Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur,
combidienst 14.30 uur.

Sainte Marie
10 dec
17 dec

Woord- en Communieviering,
A.J. Derksen
Eucharistieviering, A. Goes
geen viering

De vieringen beginnen om 09.30 uur.

Talma Borgh
Elke eerste maandag van de maand om
14.30 uur een communieviering.

De Veenkamp
Elke eerste vrijdag van de maand om
10.00 uur een communieviering in de zaal
op de eerste verdieping.

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand
Eucharistieviering met ondersteuning door
het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- en
Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met
volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt,
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de
vieringen mee te doen o.a. door het luiden
van de kerkklok en het aansteken van de
kaarsen bij de voorbeden.
De gemeenschap van de H. Geestkapel is
zeer betrokken bij het straatkinderenproject
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral
in financiële ondersteuning van het
project als geheel en een forse bijdrage
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

De Vier Dorpen Beekbergen
Elke laatste vrijdag van de maand om
11.00 uur een gebedsdienst.

vrijdag 1 december 2017
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WIJ BIDDEN
In deze donkere dagen bidden wij U,
Heer God,
dat wij nooit de hoop verliezen;
dat leegte en duisternis ons niet overweldigen.
Dat we niet vluchten in glitter en schone schijn.
Dat wij in deze adventstijd wakend
blijven uitzien
naar de vervulling van uw beloften:
uw komst in onze wereld,
in de duisternis van ons bestaan

E V E N

en in de leegte van ons soms zo
armzalig mensenhart.
Dat ons ongeneeslijk verlangen naar vrede
en gerechtigheid
U mag herkennen in al wat klein en kwetsbaar is,
in het Kind in de kribbe,
in het Kind waarvoor in de herberg geen
plaats was.
Dat wij nooit de hoop verliezen
maar vol vertrouwen uitzien naar uw komst.

S T I L S T A A N
Advent
Hoe ver is de nacht, hoever,
wachter, hoe ver is de nacht?
De morgen komt, zegt de wachter,
maar nog is het nacht.
Jesaja

BIJBELROOSTER JAAR A
Bijbelrooster jaar B
3 december 2017 Eerste zondag van de advent
Jes. 63, 16b-17 + 19b + 64 3b-8; Ps. 80; 1 Kor. 1,3-9; Mc. 13,33-37
10 december 2017 Tweede zondag van de advent
Jes. 40,1-5 + 9-11; Ps. 85; 2 Petr. 3,8-14; Mc. 1,1-8
17 december 2017 Derde zondag van de advent; Zondag Gaudete
Jes. 61,1-2a + 10-11; Lc. 1, 46-50 + 53-54; 1 Tess. 5,16-24 Joh. 1,6-8 +19-28.

KOREN & CONCERTEN
Trees Voices: Kerstconcert
met onder andere samenzang
Zaterdag 9 december, 15:00 uur
(zaal open 14:30 uur), het Bolwerk,
Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema
“Verwachtingsvol samenzijn”. Er is een
programma samengesteld met mooie warme
kerstliederen. Tijdens het concert zijn er
bekende en minder bekende kerstliederen
om samen met ons te zingen. Het koor
nodigt u uit om de kerstgedachte en het
vertrouwen in de toekomst met u te delen.
Graag verwelkomen wij u in het Bolwerk.
De toegang is gratis.

Apeldoorns Christelijk Mannenkoor:
Kerstconcert
Vrijdag 15 december, 19:30 uur, Grote Kerk,
Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn
ACM Apeldoorn en ACM Aalten nemen u
mee op weg naar Kerst, het feest van het

Licht. Medewerking wordt verleend door
zangeres Sharon Kips, violiste Chloë Elsenaar
en Gerben Schenk, mondharmonica.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd
door André van Vliet en Wim Does, orgel,
Andor Boddeke en Yvonne Beeftink,
vleugel. De koorleiding is in handen van
de dirigenten Jacob Schenk en Susanna
Veerman.
De toegang is gratis, aan het einde van
het concert wordt een schaalcollecte
gehouden.

Rubato Apeldoorn en
ArtEZ Projectkoor
Vrijdag 5 december, 20:00 uur
(zaal open 19:30 uur), H. Geestkapel,
Alverschotenseweg 50, 7346 AL Assel
Op vrijdag 15 december aanstaande geven
de koren Rubato en ArtEZ een kerstconcert
bij kaarslicht. Dit concert vindt plaats in de
sfeervolle kapel te Assel, een haast perfecte

Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn,
055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

informatieblad voor katholiek apeldoorn
OpWeg is een uitgave van de SIKA
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,
7316 AD Apeldoorn.
Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften
aftrekken van de belasting.
Bestuur
Voorzitter: Th.J. Linthorst, thj.linthorst@gmail.com
Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, spallekf@telfort.nl

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg
Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn,
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn,
055 526 65 00, e-mail: secretariaat@rkapeldoorn.nl .
Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan
ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen
van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid
waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt.

locatie voor een kerstconcert! Vanwege
het beperkte aantal plaatsen is het aan te
bevelen om tijdig kaarten te bestellen via
info@rubato-apeldoorn.nl . De kaarten
kosten € 10,00 per stuk (€ 5,00 voor kinderen
en jongeren tot 18 jaar).

Apeldoorns Vocaal Ensemble:
Een muzikale wandeling
Zondag 17 december, wandeling 13:30 uur,
concert 15:30 uur, kapel Caesarea,
Hoenderloseweg 108, 7339 GK Ugchelen
Het Apeldoorns Vocaal Ensemble luidt op
bijzondere wijze de kersttijd in met een
muzikale wandeling. Om 13:30 uur neemt
een gids u mee voor een winterwandeling
van ruim een uur over de Ugchelse berg.
Tijdens deze wandeling komen de klanken
van de Midwinterhoornblaasgroep Ugchelen
u tegemoet en keert u met hen terug
naar kapel Caesarea voor een Glühwein of
warme chocolademelk. Daarna volgt een
muzikale wandeling door het kerstverhaal

Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te
wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom
op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg
Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie dienen
vóór of op de woensdag van de week vóór de datum
van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum)
bij het secretariaat (secretariaat@rkapeldoorn.nl)
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor
aanlevering bij de eindredactie.
Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de
redactie (op-weg@rkapeldoorn.nl) ingeleverd zijn.

in een concert van het Apeldoorns Vocaal
Ensemble, onder leiding van Thea EndedijkGriffioen. Muziek van oude componisten
als Lassus, Sweelinck, Vittoria en Bouzignac
wordt afgewisseld met nieuwe kerstmuziek
van Baltische en Schotse componisten als
Miskinis, Dubra, Esenvalds en MacMillan.
Ook klinken de kerstmotetten van Poulenc.
Wies Rietman draagt enkele gedichten voor.
Ook als u niet kunt of wilt wandelen, kunt u
het concert bezoeken. U wordt verwelkomd
met midwinterhoornklanken en een glaasje
Glühwein tussen 15:00 en 15:30 uur.
Kosten € 12,50 inclusief consumptie tussen
wandeling en concert, kaartverkoop via de
website, via onze leden, voor aanvang van
de wandeling en concert.
Medewerking verlenen de
Midwinterhoornblazersgroep Ugchelen,
kapel Caesarea en Wies Rietman
www.apeldoornsvocaalensemble.nl ,
www.midwinterhoornblazenugchelen.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om:
- zonder overleg artikelen in te korten, later te
plaatsen of niet te plaatsen,
- te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen
kopij niet te plaatsen.
Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u
verzocht van tevoren contact op te nemen met de
redactie.
Algemene redactie
G. van de Braak, R. Dashorst en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper
Opmaak
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